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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

KEP (Kekurangan Energi dan Protein) atau Protein Energy Malnutrition 

merupakan salah satu gangguan gizi yang penting bagi banyak negara yang 

sedang berkembang di Asia, Afrika, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 

KEP terdapat terutama pada anak-anak di bawah lima tahun (balita).1 Dari 

berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa KEP merupakan salah satu 

bentuk kurang gizi yang mempunyai dampak menurunkan mutu fisik dan 

intelektual, serta menurunkan daya tahan tubuh yang berakibat 

meningkatkan resiko kesakitan dan kematian terutama pada kelompok rentan 

biologis. Meskipun sekarang ini terjadi pergeseran masalah gizi dari defisiensi 

makro nutrien ke defisiensi mikro nutrien, namun beberapa daerah di 

Indonesia prevalensi KEP masih tinggi (> 30 %) sehingga memerlukan 

penanganan intensif dalam upaya penurunan prevalensi KEP.2 Berbagai 

upaya untuk menanggulangi kejadian KEP antara lain pemberdayaan 

keluarga, perbaikan lingkungan, menjaga ketersediaan pangan, perbaikan 

pola konsumsi dan pengembangan pola asuh, melakukan KIE, melakukan 

penjaringan dan pelacakan kasus KEP, memberikan PMT penyuluhan, 

pendampingan petugas kesehatan, mengoptimalkan Poli Gizi di Puskesmas, 

dan revitalisasi Posyandu.3  

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun tetap saja kasus KEP 

bermunculan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kompleksnya penyebab 

KEP. Banyak pihak yang beranggapan bahwa penyebab utama masalah gizi 

KEP adalah rendahnya pendapatan rumah tangga dan bahkan dikaitkan 

kondisi kemiskinan yang dihadapi penduduk. Padahal timbulnya masalah ini 

tidak selalu disebabkan oleh masalah pendapatan. Hasil penelitian Sajogjo 

dkk tahun 1973 menunjukkan bahwa KEP pada anak berumur tujuh tahun di 

pedesaan, sama cakupannya antara rumah tangga cukup pangan dengan 

kurang pangan yaitu sekitar 37% anak menderita gizi kurang atau KEP ringan 

dan 16% tergolong KEP sedang dan berat. Ini berarti pendapatan rendah 

bukan satu-satunya faktor penyebab rendahnya keadaan gizi masyarakat, 

akan tetapi faktor lain seperti pengetahuan gizi ibu juga cukup berperanan di 
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dalamnya. Sehingga penyuluhan gizi yang ditujukan pada para ibu dan 

pengasuh anak balita yang terkena KEP akan paling efisien untuk mengatasi 

masalah ini. 4 

Untuk dapat memberikan penyuluhan yang tepat sasaran diperlukan 

pengetahuan petugas kesehatan mengenai sejauh mana pengetahuan 

sasaran penyuluhan. Dengan menguasai pengetahuan tersebut, akan 

membantu petugas kesehatan dalam menentukan pengetahuan mana yang 

perlu ditingkatkan, diubah, dan pengetahuan mana yang perlu dilestarikan 

dalam memperbaiki status kesehatan. Namun pada kenyataan di lapangan, 

sering kali penyuluhan kesehatan yang dilakukan bertentangan dengan 

konsep kesehatan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Sehingga penyuluhan 

kesehatan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun konsep yang 

dimiliki oleh masyarakat adalah konsep kesehatan yang kurang tepat. 

Sebagai contoh hasil penelitian tentang pencarian pertolongan pengobatan 

bagi balita yang sakit diare di Jakarta Utara (Kresno, dkk 1996), ditemukan 

konsep masyarakat tentang penyebab penyakit diare berbeda dengan 

konsep medis. Menurut masyarakat, penyebab penyakit diare pada bayi 

adalah karena bayi tersebut sedang mengalami proses peningkatan 

kepandaiannya. Misalnya, bayi yang semula hanya bisa merangkak 

kemudian meningkat bisa berdiri, maka dalam proses perubahan tersebut 

bayi akan mengalami diare dan hal tersebut dianggap wajar sehingga tidak 

perlu diobati. 5 

Penyuluhan yang diberikan untuk Ibu dan pengasuh balita KEP perlu 

disesuaikan dengan pengetahuan atau konsep ibu dan pengasuh balita. 

Pengetahuan atau konsep ini yang mempengaruhi praktik ibu dan pengasuh 

balita. Pada praktik pola asuh orang tua, terutama dalam memberikan ASI, 

PASI, makanan atau perawatan pada balita sering kali salah.6  Padahal 

pemberian ASI dan PASI mempengaruhi asupan gizi balita.  Asupan gizi 

balita merupakan salah satu penyebab kurang gizi bila asupan gizi yang 

diberikan kurang dari yang dibutuhkan.7 Konsep atau pengetahuan yang 

kurang tepat banyak ditemukan pada ibu yang kurang pendidikan dan berada 

dalam daerah dan budaya terisolasi. Salah satu daerah yang masih terisolasi 

dengan budaya yang sangat kental adalah Komunitas Adat Tertinggal Suku 

Anak Dalam Sungai Teras. Dalam studi pendahuluan ditemukan bahwa 



 3 

hingga saat ini Suku Anak Dalam Sungai Teras masih buta huruf dengan 

akses keluar wilayahnya yang sulit. Berdasarkan data dari Puskesmas 

Pembantu SP 9 Desa Harapan Makmur, di Suku Anak Dalam Sungai Teras 

sebanyak 66% balita memiliki BB/U di bawah -2 SD dan 88% balita memiliki 

BB/TB di bawah -2 SD. Untuk mengatasi kejadian KEP yang ada secara lebih 

optimal, diperlukan penyuluhan yang tepat sasaran dalam pemberian 

pengetahuan guna perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Untuk itu 

perlu diketahui bagaimanakah konsep dan praktik ibu dalam pemberian ASI 

dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita sehingga penyuluhan 

yang diberikan benar-benar mampu mengatasi permasalan gizi yang ada. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka disusunlah 

pertanyaan penelitian “bagaimanakah konsep dan praktik ibu dalam 

pemberian ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita pada 

Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak Dalam Sungai Teras di Kabupaten 

Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

mengenai konsep dan praktik ibu dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta 

pemantauan pertumbuhan balita di Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak 

Dalam Sungai Teras Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. 

2. Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini meliputi : 

a. Mendeskripsikan konsep dan praktik ibu dalam pemberian ASI. 

b. Mendeskripsikan konsep dan praktik ibu dalam pemberian MP-ASI. 

c. Mendeskripsikan konsep dan praktik ibu dalam pemantauan 

pertumbuhan balita. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman kepada penulis dalam melaksanakan penelitian 

serta mengintegrasikan pengetahuan dan wawasan yang didapat selama 

kuliah ke dalam bentuk tulisan ilmiah. 

2. Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Sebagai tambahan bahan pustaka dalam pengembangan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat khususnya mengenai konsep dan praktik ibu dalam 

pemberian ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita di 

Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak Dalam Sungai Teras Kabupaten 

Musi Rawas Sumatera Selatan. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan tambahan informasi secara tidak langsung kepada 

masyarakat pada umumnya mengenai konsep dan praktik ibu dalam 

pemberian ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita di 

Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak Dalam Sungai Teras Kabupaten 

Musi Rawas Sumatera Selatan. 

4. Manfaat bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merencanakan program kerja 

yang harus dilaksanakan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup Sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai anak usia 0 

sampai 5 tahun.  

2. Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya 

Antropologi Gizi. 

3. Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian adalah Satuan Pemukiman (SP) 9 Hutan Tanaman 

Industri (HTI) Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan 

Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. 
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4. Lingkup Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai konsep dan praktik ibu 

dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita 

di Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak Dalam Sungai Teras. 

5. Lingkup Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

6. Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2009. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Konsep 

Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses atau apa pun yang 

ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 

lain.8 Konsep adalah gambaran umum yang abstrak dalam pikiran mengenai 

asas suatu hal masalah, kejadian, atau sekumpulan benda.9 Konsep adalah 

ide yang umum.10 Konsep adalah pengertian kognitif, ide yang abstrak atau 

simbol mental atau sebagai unit pengetahuan. Sebuah konsep diasosiasikan 

dengan representasi yang berhubungan dalam bahasa atau simbol seperti 

kata.11 Konsep adalah ide yang abstrak atau umum, yang diturunkan dari 

fakta yang khusus.12 

 

B. Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan 

menginterprestasikan lingkungan dan pengalamanya, serta menjadi landasan 

bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan 

serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-

strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai 

oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi 

lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-

tindakannya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu 

masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada 

anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya 

dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol 

yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk 

juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap 

anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai 

kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota 

lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan 

karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama. 13 



 7 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Definisi Operasional 

1. Konsep Ibu tentang pemberian ASI 

Serangkaian pengetahuan dan pemahaman Ibu mengenai kegiatan 

pemberian ASI untuk balita, meliputi : 

a. Konsep tentang ASI dan cara menyusui 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu balita mengenai 

pentingnya ASI dan tradisi menyusui, keunggulan ASI, kekurangan 

ASI, cara menyusui yang benar, lamanya seorang anak mendapat 

ASI dan alasan diberikan atau tidak diberikan sesuai tradisi budaya 

setempat 

b. Konsep tentang Kolostrum 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu balita mengenai 

pemberian Kolostrum, keunggulan dan kekurangan Kolostrum dan 

alasan diberikan atau tidak diberikan sesuai tradisi budaya setempat 

c. Konsep tentang ASI eksklusif 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu balita mengenai 

pemberian ASI eksklusif, manfaat dan kerugian dari ASI ekslusif serta 

alasan diberikan atau tidak diberikan sesuai tradisi budaya setempat. 

d. Konsep tentang Inisiasi Dini Menyusui 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu balita mengenai 

kapan awal pertama kali ASI diberikan kepada bayi, manfaat  dan 

kerugian inisiasi dini menyusui, kegiatan yang seharusnya dilakukan 

segera setelah bayi lahir dan akibat bila tidak dilakukan, ada tidaknya 

makanan pralakteal serta alasan diberikan atau tidak diberikan sesuai 

tradisi budaya setempat. 

e. Konsep tentang penyapihan 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu balita mengenai 

praktik penyapihan, tahapan penyapihan, usia penyapihan,  serta 

alasannya sesuai tradisi budaya setempat. 
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2. Konsep Ibu tentang pemberian MP-ASI 

serangkaian pengetahuan dan pemahaman Ibu tentang kegiatan 

pemberian MP-ASI untuk balita, meliputi : 

a. Konsep tentang makanan terbaik untuk balita 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu tentang 

makanan yang paling baik diberikan untuk balita, cara pemberian, 

pola pemberian makanan sesuai dengan umur balita, manfaat dari 

makanan tersebut serta alasannya sesuai tradisi budaya setempat. 

b. Konsep makanan pantangan untuk balita 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu tentang 

makanan yang tidak boleh diberikan untuk balita, alasan ketaatan 

sesuai tradisi budaya setempat. 

c. Konsep tentang makanan penyapihan 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu tentang 

makanan penyapihan, cara pemberian, dan alasannya sesuai tradisi 

budaya setempat. 

3. Konsep tentang pemantauan pertumbuhan balita 

Yaitu serangkaian pengetahuan dan pemahaman ibu tentang keadaan 

pertumbuhan balita,  pentingnya dan cara pemantauan pertumbuhan 

balita, cara mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai, tanda 

pertumbuhan yang baik, tanda kondisi pertumbuhan yang tidak baik dan 

alasannya sesuai tradisi budaya setempat. 

4. Praktik Pemberian ASI 

Yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ibu untuk memberikan ASI 

kepada balitanya sesuai konsep yang dimiliki. 

5. Praktik Pemberian MP-ASI 

Yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ibu untuk memberikan 

makanan pendamping ASI kepada balita sesuai dengan konsep yang 

dimiliki 

6. Praktik pemantauan pertumbuhan balita 

Yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ibu untuk memantau, 

mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai balitanya sesuai 

dengan konsep yang dimiliki. 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang sekitarnya. Data dikumpulkan berdasarkan observasi situasi 

yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja 

(natural setting). 36 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu 

metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 37 

 

C. Subjek Penelitian 

Prosedur sampling dilakukan secara purpose sampling (dilakukan secara 

sengaja dengan tujuan tertentu). Selanjutnya bilamana dalam proses 

pengambilan data sudah tidak ditemukan lagi variasi, maka peneliti tidak 

perlu lagi mencari informasi baru. Proses pengumpulan informasi dianggap 

sudah selesai (redundancy). Dalam hal ini jumlah informan sedikit atau 

banyak tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci dan 

kompleksitas serta keragaman fenomena sosial yang diteliti. 36 

Dalam penelitian ini, diambil 2 subjek penelitian yaitu: 

1. Subjek penelitian I (pertama) 

Subjek penelitian ini adalah ibu yang mempunyai anak usia 

balita di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara dengan petugas 

kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Pemerintah Desa Harapan 

Makmur SP 9, di komunitas  Suku Anak Dalam Sungai Teras terdapat 

sebanyak 9 balita dari 8 orang ibu. Manfaat pengambilan subjek 

pertama adalah untuk mengetahui konsep dan praktik ibu dalam 

pemberian ASI dan MP-ASI, serta pemantauan pertumbuhan balita. 

Pengambilan data dilakukan sampai informasi lengkap dan tidak 

ditemukan lagi variasi data (jenuh).  
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Kriteria  subjek penelitian: 

a. Memiliki anak usia balita 

b. Anak merupakan anak kandung 

c. Warga asli Suku Anak Dalam Sungai Teras 

d. Bertempat tinggal di lokasi penelitian 

e. Bersedia untuk dijadikan subjek penelitian 

 

2. Subjek penelitian II  (kedua) atau informan 

Yang termasuk dalam subjek penelitian kedua adalah orang 

yang berada di sekitar ibu balita. Manfaat pengambilan subjek kedua 

adalah untuk mengetahui konsep dan praktik pemberian ASI dan MP-

ASI serta pemantauan pertumbuhan balita tingkat komunitas dan 

croscheck data. Subjek kedua terdiri dari: 

a. Ibu atau mertua  informan untuk croscheck konsep dan praktik 

dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta pemantauan 

pertumbuhan balita. Dalam pengambilan data pada ibu atau 

mertua informan dilakukan sampai terdapat kejenuhan data atau 

informasi telah lengkap dan sudah tidak ditemukan variasi data 

lagi. 

b. Ketua Adat untuk crosscheck konsep dalam pemberian ASI dan 

MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita sesuai adat yang 

berlaku. Ketua Adat di Suku Anak Dalam Sungai Teras berjumlah 

1 orang.  

c. Dukun Bayi untuk croscheck konsep dan praktik dalam pemberian 

ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita. Dukun 

bayi di Suku Anak Dalam Sungai Teras berjumlah 1 orang. 

d. Petugas kesehatan untuk croscheck praktik dalam pemberian ASI 

dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita. Petugas 

kesehatan yang bertugas di Suku Anak Dalam Sungai Teras 

berjumlah 1 orang yaitu seorang bidan. 
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D. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi pada subjek 

penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti sendiri 

dengan bantuan penerjemah untuk istilah-istilah yang khusus ada di 

Suku Anak Dalam.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan berupa sumber data tertulis 

yang didapatkan dari data Puskesmas, sumber buku, jurnal 

kesehatan, dan sumber lain dari institusi yang terkait dengan 

penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang dignakan seseorang untuk 

mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang atau informan, 

dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang 

tersebut. Hasil wawancara ditulis  dalam bentuk catatan lapangan, 

kemudian disalin menjadi transkrip.37  Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui konsep ibu dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta 

pemantauan pertumbuhan balita. 

b. Obvervasi 

Observasi diarahkan pada kegiatan mengamati, memperhatikan, 

mencatat fenomena tersebut. 37 Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan untuk melihat dan mengamati praktik pemberian ASi dan 

MP-ASI serta pemantaun pertumbuhan balita. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Panduan wawancara mendalam digunakan untuk wawancara mendalam 

dengan responden ibu balita (informan), ibu atau mertua informan, Ketua 

Adat, Dukun bayi, dan petugas kesehatan. Panduan wawancara memuat 

pertanyaan terbuka yang memungkinkan mengalami pengembangan di 

lapangan. 
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2. Tape recorder untuk merekam wawancara mendalam yang dilakukan.  

3. Alat  tulis untuk mencatat data sekunder dan keterang lain. 

4. Kamera untuk pendokumentasian. 

5. Alat ukur tinggi badan (microtoa). 

6. Alat timbangan badan. 

7. Buku catatan lapangan harian untuk mencatat semua kegiatan yang 

dilakukan dalam pengambilan data. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada 

prinsipnya berproses secara analisis deskripsi (Content analysis). Data 

dikumpulkan dan dianalisis setiap meninggalkan lapangan. Secara umum 

sebenarnya proses analisis telah dimulai sejak peneliti menetapkan fokus, 

permasalahan dan lokasi penelitian, kemudian menjadi intensif ketika turun 

ke lapangan. Data dalam catatan lapangan dianalisis dengan melakukan 

penghalusan bahan empirik yang masih kasar atau penyederhanaan data 

menjadi beberapa unit informasi yang rinci tapi sudah terfokus. Selanjutnya 

dilaporkan atau diverifikasi dan disajikan dalam gambaran deskriptif. Adapun 

urutan analisa isi adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi atau kesimpulan. 37 

 

G. Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas 

Cara yang dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil 

penelitian dapat dipercaya menggunakan triangulasi. Bila data berasal 

hanya dari satu sumber, maka kebenarannya belum dapat dipercaya. 

Akan tetapi, bila dua sumber atau lebih menyatakan hal yang sama, maka 

tingkat kebenarannya akan lebih tinggi. Tujuan triangulasi adalah 

mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan 

data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian 

lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering menggunakan metode 

yang berlainan. Triangulasi bukan sekedar mengetes kebenaran data dan 

bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu 



 13 

usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data 

agar mencegah kesalahan dalam analisis data. 36 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas dilakukan dengan audit trail (mengikuti jejak atau melacak) 

untuk mengetahui apakah laporan penelitian sesuai dengan data yang 

dikumpulkan. Peneliti selalu mencatat metode apa yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga orang lain dapat men-

chek kembali bagaimana langkah-langkahnya untuk mencapai 

kesimpulan. Jadi, seluruh proses penelitiannya terbuka bagi umum atau 

publik untuk diperiksa dan dikritik 36 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi pengurusan perijinan dari Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Diponegoro kepada Kepala Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas melalui Kantor Kesbanglinmas, Kepala 

Kecamatan Muara Lakitan, sampai Kepala Desa Harapan Makmur secara 

formal. Di samping itu juga terdapat jalur perijinan informal kepada Ketua 

Adat Suku Anak Dalam Sungai Teras sebagai pemegang kekuasaan di 

Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Sungai Teras. Jalur informal 

ini perlu dan harus ditempuh agar pengumpulan data tidak mengalami 

gangguan.   

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini meliputi wawancara mendalam dengan responden Ibu balita 

(informan), ibu atau mertua informan, Ketua Adat, Dukun Bayi dan 

petugas kesehatan untuk mendapatkan data primer. Kemudian dilakukan 

observasi terhadap praktik pemberian ASI dan MP-ASI, serta 

pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan oleh ibu balita. Untuk 

mengetahui keadaan pertumbuhan balita dilakukan pengukuran 

athropometri berupa berat badan dan tinggi badan balita.  

 

 

 



 14 

3. Tahap Analisis Data 

a. Pengumpulan data 

Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, kemudian hasilnya 

ditulis dalam bentuk catatan lapangan dan disalin dalam bentuk 

transkrip. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan pembuatan koding. Koding 

dimaksudkan untuk dapat mengorganisasikan dan mengsistemasikan 

data secara lengkap dan mendetail sehingga dapat memunculkan 

gambaran tentang topik yang sedang dipelajari. 

c. Penyajian Data 

Data disajikan dalam gambaran deskriptif.  

d. Verifikasi atau kesimpulan 

Dari data yang diperoleh sejak awal dicoba untuk diambil kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut mula-mula masih sangat tentatif, akan tetapi 

dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih grounded. 

Jadi kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Suku Anak Dalam Sungai Teras 

1. Keadaan Demografi Suku Anak Dalam Sungai Teras 

Suku Anak Dalam yang dijadikan penelitian ini dikenal sebagai Suku 

Anak Dalam Sungai Teras karena sejak dahulu, komunitas ini berlokasi di 

aliran Sungai Teras sebuah anak sungai dari Sungai Semangus. 

Sehingga komunitas ini juga disebut Suku Anak Dalam Semangus 

Komunitas ini hidup berkelompok. Meskipun rumah tidak saling 

berdekatan, namun selalu berada di lokasi aliran Sungai Teras. Suku 

Anak Dalam Sungai Teras awal mulanya merupakan pengungsi dari 

Suku Gumay Talang sebuah suku dari daerah Lahat Sumatera Selatan. 

Kelompok pengungsi ini membentuk kelompok tersendiri setelah lari dari 

penjajahan zaman Belanda. Namun karena tinggal jauh di pedalaman 

hutan dan tidak bersentuhan dengan kemajuan jaman dalam waktu 

cukup lama, kelompok ini menjadi tertinggal dari masyarakat lainnya. 

Komunitas Adat Tertinggal Suku Anak Dalam Sungai Teras berada di 

wilayah Satuan Pemukiman (SP) 9 Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa 

Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas 

Sumatera Selatan. Lokasi komunitas ini dari pusat pemerintahan 

Kabupaten Musi Rawas berjarak 105 km, dengan jarak dari Desa 

Harapan Makmur sejauh 12 km. Pemukiman Komunitas Suku Anak 

Dalam Sungai Teras berada di dalam hutan yang berada di antara 

kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Musi Hutan Persada, 

jalur pipa Pertamina dan lokasi pertambangan minyak PT.Medco . Jalan 

utama di kawasan HTI berupa jalan tanah, dan ada beberapa ruas jalan  

yang diberi lapisan kerikil. Untuk bisa mencapai lokasi pemukiman Suku 

Anak Dalam Sungai Teras kita harus melewati jalan tanah dan jalan 

setapak yang sulit dilewati terlebih setelah hujan. Komunitas ini 

berpenduduk 99 jiwa dengan rincian : 

1. Jumlah KK    : 15 KK 

2. Jumlah laki-laki   : 49 jiwa 
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3. Jumlah perempuan   : 50 jiwa 

4. Jumlah anak usia > 5 tahun  : 31 anak 

5. Jumlah anak usia 2-5 tahun  : 6 anak 

6. Jumlah anak usia < 2 tahun  : 3 anak  

 

2. Keadaan Ekonomi Suku Anak Dalam Sungai Teras 

Dalam kesehariannya, Suku Anak Dalam Sungai Teras mencukupi 

kebutuhan pangannya dengan bertani di ladang, berburu dan memancing 

di sungai secara berkelompok serta mencari madu di hutan. Pohon yang 

memiliki kawanan tawon madu tidak pernah menjadi perebutan di antara 

warga karena dalam adat yang berlaku, orang yang pertama kali 

mengambil madu di pohon yang ada kawanan tawon madu merupakan 

pemilik tetap, dan orang lain tidak berhak untuk memilikinya. Madu yang 

dimiliki oleh warga Suku Anak Dalam Sungai Teras boleh dibeli oleh 

orang di luar komunitas. Namun karena pengetahuan yang rendah dan 

buta huruf, warga Suku Anak Dalam Sungai Teras sering ditipu oleh 

orang luar yang membeli madu.  

Kehidupan Suku Anak Dalam Sungai Teras sangat bergantung pada 

alam. Karena mereka benar-benar hidup dari hasil alam disekitarnya. 

Meskipun berada di kawasan HTI milik PT. Musi Hutan Persada, jalur 

pipa Pertamina dan lokasi pertambangan minyak PT.Medco Energy, 

namun kehidupan ekonomi suku ini tidak begitu makmur, makan 

seadanya, belum ada aliran listrik atau sarana umum yang khusus 

diberikan. Keributan mengenai hak kepemilikan tanah adat dan 

pengusahaan tanaman industri masih terus berlangsung. Meskipun 

terpencil, namun tidak satu pun warga suku ini mendapat Bantuan Tunai 

Langsung atau jatah Beras untuk Masyarakat Miskin dengan alasan tidak 

ada satu pun warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk. 

 

3. Sosial dan Budaya Suku Anak Dalam Sungai Teras 

Peran Ketua Suku dalam komunitas Suku Anak Dalam Sungai Teras 

sangat besar yaitu sebagai pimpinan tunggal. Ketua Suku merupakan 

Ketua Adat juga. Kaum tua berperan sebagai panutan bagi yang muda. 

Kedudukan sosial yang juga cukup disegani adalah Dukun Bayi. Ketua 
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Suku dan Dukun Bayi merupakan kedudukan yang turun temurun dari 

orang tua ke generasi selanjutnya. Kaum laki-laki lebih dominan 

kekuasaannya daripada kaum wanita.  

Komunitas Suku Anak Dalam Sungai Teras masih hidup dengan 

paham Animisme-Dinamisme. Adat leluhur masih tetap dipegang kuat. 

Suku Anak Dalam Sungai Teras tidak mengenal kuburan bagi warganya 

yang meninggal. Dalam adat Suku Anak Dalam Sungai Teras, tidak boleh 

ada orang yang meninggal di dalam rumah yang didiami karena 

dipercaya akan membawa sial. Bila terjadi ada warganya yang meninggal 

di dalam rumah, maka rumah tersebut harus ditinggalkan, dibongkar dan 

tidak boleh digunakan kembali. Bila terdapat warga yang sakit keras dan 

tidak ada harapan hidup, maka warga tersebut akan dibawa dan 

ditinggalkan di tengah hutan. Hal ini dilakukan karena ada suatu 

kepercayaan bahwa di dalam hutan kaum leluhur akan menjaga dan bila 

orang tersebut sembuh, maka orang tersebut akan kembali sendiri ke 

komunitasnya. Tiga atau 4 hari setelah orang yang sakit ditinggal di 

dalam hutan, dilihat bagaimana perkembangannya. Bila orang tersebut 

meninggal, maka setelah upacara kematian yang dilakukan di tengah 

hutan maka jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah. Untuk jenazah 

anak-anak diletakkan di bawah pohon sedangkan untuk jenazah orang 

dewasa diletakkan di dahan pohon yang tinggi. Bila diketemukan masih 

hidup namun tidak ada perbaikan, maka orang tersebut tetap akan 

ditinggal di tengah hutan.  

Bila ada tamu yaitu orang di luar komunitas Suku Anak Dalam 

Sungai Teras yang akan memasuki area pemukiman suku ini, maka 

harus memberikan salam terlebih dahulu berupa teriak “ao” atau “woi”. 

Bila telah mendapat sahutan dari dalam pemukiman, barulah tamu boleh 

memasuki pemukiman. Bila terjadi tamu masuk tanpa permisi dan 

diijinkan masuk, maka tamu akan mendapat sambutan yang kurang baik 

karena dianggap tamu yang tidak sopan. Selama tamu berada di 

pemukiman suku ini terdapat suatu pantangan berupa membuang ludah, 

terlebih di hadapan warga Suku Anak Dalam Sungai Teras. Bila 

pantangan ini dilanggar, terdapat suatu kepercayaan yang sangat kental 

dikenal oleh masyarakat di sekitar komunitas suku ini, bahwa tamu yang 
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melakukannya tidak akan dapat keluar dari pemukiman atau area Suku 

Anak Dalam Sungai Teras, lupa dengan asalnya dan akan menetap di 

pemukiman atau area Suku Anak Dalam Sungai Teras.  

Dalam berkomunikasi, Suku Anak Dalam Sungai Teras 

menggunakan Bahasa Musi. Namun tetap ada sebagian kecil warganya 

atau pada saat tertentu oleh sebagian besar warganya menggunakan 

bahasa asli Suku Anak Dalam Sungai Teras. Bahasa Musi merupakan 

rumpun bahasa yang banyak digunakan di Sumatera Selatan. 

Masyarakat umum lebih mengenalnya sebagai Bahasa Palembang.  

Suku Anak Dalam Sungai Teras telah mengenal pakaian seperti 

masyarakat pada umumnya. Namun pakaian digunakan bila ada tamu 

yang datang, atau suku ini keluar dari area pemukimannya. Dalam 

kesehariannya, terkadang warga suku ini tidak menggunakan pakaian 

secara lengkap sebagaimana masyarakat pada umumnya.  

 

4. Keadaan Sanitasi Rumah  

Rumah Komunitas Suku Anak Dalam Sungai Teras dibangun dengan 

ciri lantai rumah tidak langsung bersentuhan dengan tanah (rumah 

panggung), berdinding kayu, beratap Daun Serdang (sejenis pohon 

Lontar dengan daun berbentuk menjari), jarak lantai dan atap tidak jauh, 

tidak menggunakan eternit, pintu dan jendela pendek dan kecil, dan 

ukuran rumah kecil. Setiap rumah belum tersedia tempat khusus untuk 

MCK. Kegiatan MCK dilakukan di sungai atau rawa yang berair banyak. 

Kebutuhan air untuk masak dan minum juga berasal dari sungai. 

Sebagian besar warga suku ini belum mempunyai kebiasaan 

menggunakan alas kaki. Kebiasaan untuk mencuci kaki atau 

membersihkan kaki sebelum masuk rumah juga belum ada. Sehingga 

lantai rumah cenderung kotor terkena tanah yang terbawa kaki. Belum 

terdapat kebiasaan untuk mengepel dan menyapu lantai. Kebiasaan 

merokok di dalam rumah merupakan hal yang umum ditemukan.  

Lingkungan di sekitar rumah belum mendapat perhatian khusus 

untuk dibersihkan. Warga suku ini sebagian besar memiliki hewan 

peliharaan berupa ayam, burung dan ‘kuyuk’ (anjing) yang bebas 

berkeliaran di sekitar rumah. Rawa-rawa di sekitar pemukiman warga 
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suku ini juga belum mendapat perhatian khusus untuk dibersihkan. Belum 

terdapat tempat khusus untuk sampah.  

 

5. Pelayanan Kesehatan 

Suku Anak Dalam Sungai Teras belum mengenal dan mengadakan 

kegiatan Posyandu untuk memantau pertumbuhan balitanya. Tempat 

pelayanan kesehatan yang terdekat adalah Puskesmas Pembantu SP 9 

HTI Desa Harapan Makmur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km. 

Semua persalinan dari wanita Suku Anak Dalam Sungai Teras selalu 

dibantu oleh Dukun Bayi. Profesi Dukun Bayi merupakan profesi turun 

temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan tidak dapat 

dipindahkan kepada orang lain yang bukan garis keturunannya. Dukun 

Bayi bertugas menolong persalinan, melaksanakan ritual kelahiran, 

memberikan ramuan tradisional dan jampi-jampi untuk kesehatan ibu dan 

anak. Saat ini yang menjadi Dukun Bayi adalah istri dari Ketua Suku 

Anak Dalam Sungai Teras. Pertolongan pertama bila ada warga yang 

sakit dilakukan dengan cara leluhur, seperti penyakit  diare pada anak-

anak akan diberi ramuan dari daun ‘Jambu Terung’ (Jambu Bol).  

Saat ini warga Suku Anak Dalam Sungai Teras telah mulai mau 

datang ke Puskesmas Pembantu, namun tidak rutin. Saat ada warga 

Suku Anak Dalam Sungai Teras datang ke Puskesmas Pembantu baru 

dilakukan pemantauan kesehatan, pemantauan pertumbuhan bagi balita. 

Petugas kesehatan dari Puskesmas Pembantu melakukan kunjungan ke 

pemukiman Suku Anak Dalam Sungai Teras hanya 2 kali dalam setahun 

dikarenakan jarak dan sulitnya medan yang harus ditempuh. Karena 

ketiadaan Posyandu, kunjungan petugas kesehatan dan kedatangan 

warga Suku Anak Dalam Sungai Teras ke Puskesmas Pembantu yang 

tidak rutin maka data kesehatan yang tersedia tidak dapat selalu up to 

date.  

Hingga saat ini, balita Suku Anak Dalam Sungai Teras belum ada 

yang mendapat imunisasi karena belum ada kesediaan dari orang tua 

balita terkait tidak adanya hal mengenai pentingnya imunisasi dalam adat 

leluhur yang telah tertanam. Untuk penggunaan obat berupa pil, kapsul 

atau tablet, warga Suku Anak Dalam Sungai Teras telah mulai mau 
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menggunakannya bila ada kunjungan dari petugas kesehatan atau 

mereka yang datang ke Puskesmas Pembantu. 

 

B. Karakteristik Subjek Penelitian dan Informan 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ibu yang mempunyai balita usia 0 

sampai 5 tahun di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara dengan 

petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Pemerintah Desa 

Harapan Makmur SP 9, di komunitas  Suku Anak Dalam Sungai Teras 

terdapat sebanyak 9 balita dari 8 orang ibu. Manfaat pengambilan subjek 

pertama adalah untuk mengetahui konsep dan praktik ibu dalam 

pemberian ASI dan MP-ASI, serta pemantauan pertumbuhan balita.  

 

Kriteria  subjek penelitian: 

a. Memiliki balita usia 0 sampai 5 tahun 

b. Anak merupakan anak kandung 

c. Warga asli Suku Anak Dalam Sungai Teras 

d. Bertempat tinggal di lokasi penelitian 

e. Bersedia untuk dijadikan subjek penelitian 

 

Dari 8 orang ibu yang mempunyai balita, 1 orang ibu tidak diambil 

menjadi subjek penelitian karena faktor keterjangkauan lokasi. Keluarga 

ibu ini bertempat tinggal 7 km lebih masuk hutan lagi. Untuk dapat 

mencapai rumah ibu ini, hanya ada jalan setapak berupa jalan tanah, 

sehingga hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Selama 

pengambilan data, di lokasi ini sering sekali turun hujan, sehingga atas 

anjuran dari Pemerintah Desa Harapan Makmur, yang tidak bisa 

menjamin keselamatan dalam perjalanan, ibu ini tidak didatangi.  

Tabel 4. 1. Karakteristik Subjek Penelitian 

SP Nama 
SP 

Nama 
Balita 

Nama 
Suami 

Nama 
Orang Tua 

SP I WT RND M MKM 
SP 2 RT MRN MLN MKM 
SP 3 L RI KWT MKM 
SP 4 MRT AF NW SP 
SP 5 BNG MSL SRJ N 
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SLH 
SP 6 YN FTR KWT MKM 
SP 7 LND PRS ERL MKM 

 

Untuk ke-7 ibu lain dapat didatangi dan bersedia untuk menjadi 

responden. Semua subjek penelitian tidak pernah menempuh pendidikan. 

Terdapat 5 orang ibu yang merupakan kakak beradik satu orang tua. Bila 

diruntun lebih jauh, antara subjek penelitian ini masih ada pertalian 

saudara satu masa lain.  

Kaum wanita di komunitas Suku Anak Dalam Sungai Teras 

cenderung takut dengan orang luar yang baru dilihatnya. Sehingga dalam 

wawancara membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan perlu seseorang 

yang telah mereka percaya untuk mendampingi dalam wawancara. 

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Pemerintah Desa Harapan 

Makmur, hal ini dikarenakan suku ini telah mendapat kunjungan dari 

beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat yang mungkin telah berjanji 

memberi bantuan namun tidak pernah terwujud, sehingga muncul rasa 

tidak percaya dan takut dari hampir semua warga suku ini dengan 

kehadiran orang dari luar komunitasnya. 

 

2. Informan 

a. Ibu Subjek Penelitian 

Dari ke-7 subjek penelitian, ada 5 orang ibu yang merupakan kakak-

beradik, maka jumlah informan ibu subjek penelitian hanya berjumlah 3 

orang. Kesemua informan ini tidak ada yang pernah menempuh 

pendidikan. Informan ini diperlukan untuk croschek jawaban dari konsep 

dan praktik ibu balita dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta 

pemantauan pertumbuhan balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ke-3 orang ibu ini, tidak ditemukan variasi data maka pencarian informan 

orang tua (ibu) tidak diteruskan kembali (kejenuhan data).  

 

b. Ketua Adat 

Ketua Adat di komunitas Suku Anak Dalam Sungai Teras hanya 

ada satu yang juga berkedudukan sebagai Ketua Suku. Informan ini 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana konsep mengenai pemberian 
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ASI dan MP-ASI serta pemantauan pertumbuhan balita sesuai dengan 

adat yang berlaku di suku ini. Dalam wawancara mendalam, informan ini 

adalah orang pertama yang didatangi. Hal ini dilakukan untuk meminta 

ijin dan memperkenalkan diri. Untuk lebih melengkapi data adat istiadat 

Suku Anak Dalam Sungai Teras, peneliti juga melakukan wawancara 

mendalam dengan salah satu Kaum Tua di komunitas Suku Anak Dalam 

Sungai Teras.  

 

c. Dukun Bayi 

Dukun bayi dijadikan informan untuk mendapat informasi mengenai 

konsep dan praktik ibu dalam pemberian ASI dan MP-ASI serta 

pemantauan pertumbuhan balita. Dukun bayi sangat berperan dalam 

persalinan wanita di Suku Anak Dalam Sungai Teras, sehingga praktik 

pemberian ASI pada awal kehidupan bayi sangat dipengaruhi oleh 

konsep yang dimiliki oleh Dukun Bayi. Demikian juga makanan dan cara 

menilai balita sehat juga tidak dipengaruhi oleh wejangan yang diberikan 

oleh Dukun Bayi. Dukun Bayi yang menjadi informan ini merupakan istri 

dari Ketua Suku. Sehingga pengaruhnya cukup besar, karena disegani 

oleh warga lain.  

 

d. Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan yang dijadikan informan adalah seorang Bidan 

yang bertugas di Puskesmas Pembantu (PUSTU) SP 9 dan merupakan 

satu-satunya petugas kesehatan yang ada. Petugas Kesehatan ini 

berlatar belakang pendidikan Kebidanan. Puskesmas Pembantu SP 9 

adalah tempat pelayanan kesehatan terdekat dari pemukiman Suku Anak 

Dalam Sungai Teras.  Suku Anak Dalam Sungai Teras telah bersedia 

datang ke PUSTU SP 9 terutama saat ada yang menderita sakit.  

 

C. Hasil Wawancara Mendalam 

1. Konsep dan Praktik Ibu Dalam Pemberian ASI 

a. ASI dan cara menyusui 

Suku Anak Dalam Sungai Teras memiliki tradisi menyusui. Dari ke-7 

orang ibu balita didapatkan, semua ibu mempunyai konsep bahwa 
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menyusui itu penting dengan alasan dari ASI bayi mereka dapat hidup 

dan sehat.  Berdasarkan wawancara dan pengamatan, semua ibu balita 

menyusui balitanya.  

b. Kolostrum 

Semua Subjek Penelitian memberikan Kolostrumnya, meskipun mereka 

belum mengetahui apa itu Kolostrum. Sejak lahir, bayi langsung 

mendapat ASI segera setelah lahir. 

c. ASI Eksklusif 

 

d. Inisiasi Dini Menyusui 

 

e. Penyapihan 

 

 

2. Konsep dan Praktik Ibu Dalam Pemberian MP-ASI 

a. Makanan terbaik untuk balita 

b. Makanan pantangan untuk balita 

c. Makanan penyapihan 

 

3. Konsep dan Praktik Ibu Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

D. Konsep dan  Praktik Ibu Dalam Pemberian ASI 

1. ASI dan cara menyusui 

Konsep ibu di Suku Anak Dalam Sungai Teras mengenai menyusui 

adalah menganggap penting menyusui balitanya. Segera setelah lahir, 

bayi langsung mendapat ASI dari ibunya. Hal ini sangat berguna bagi 

kelangsungan hidup bayi. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Yuliani, 

semua ibu beranggapan bahwa ASI itu penting dan bermanfaat bagi bayi 

mereka. 38 

ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose dan 

garam-garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara 

ibu, sebagai makanan utama bagi bayi. Komposisi ASI ini ternyata tidak 

konstan dan tidak sama dari waktu ke waktu. 20 Menyusui adalah 

memberikan air susu kepada bayi untuk diminum dari buah dada. 8 

Konsep yang dimiliki ibu – ibu Suku Anak Dalam Sungai Teras 

adalah dengan memberikan ASI maka anak akan menjadi sehat. Praktik 

bayi segera mendapat ASI setelah lahir yang dilakukan ibu-ibu Suku Anak 

Dalam Sungai Teras sangat bermanfaat bagi bayi. Secara teori kontak 

fisik dan hisapan bayi akan merangsang produksi ASI terutama pada 30 

menit pertama setelah lahir. Pada periode ini ASI saja sudah dapat 

memenuhi kebutuhan gizi bayi.  ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. 

Menyusui sangat baik untuk bayi dan ibu. Dengan menyusui akan terbina 

hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. 39 

Ibu di Suku Anak Dalam Sungai Teras menyusui balitanya dengan 

posisi tidur menyamping, duduk atau menggendong balitanya. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian Yuliani menyebutkan teknik menyusui 

para ibu adalah dengan menggendong bayi kemudian mulut bayi 

didekatkan dengan puting payudara ibu. 38 Terdapat berbagai macam 

posisi menyusui. Cara menyusui yang tergolong biasa dilakukan adalah 

dengan duduk, berdiri atau berbaring. 24  
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